
Procesbeskrivelse for PAF projektet IP-konceptudvikling nr. 2005-0001 
 
Dette papir udgør sammen med ”Dyrkningsvejledning for juletræer dyrket efter tankegangen om 
Integreret Produktion” afrapporteringen for ovenstående projekt. Der er i forbindelse med det 
tidligere IP projekt (nr. 2003-0003) udarbejdet ”Retningslinier for juletræer dyrket efter 
tankegangen om Integreret Produktion (IP)”, hvorfor interesserede i de mere overordnede rammer 
henvises til denne rapport. 
 
Antallet af IP interesserede dyrkere voksede kraftigt i foråret 2005. Derfor blev det besluttet at 
opdele gruppens medlemmer i mindre mere målrettede grupper. Den samlede IP gruppe er i dag 
således organiseret på flg. måde: Anne Frahm er formand. Gruppen består af en styregruppe og 4 
fokusgrupper. Fokusgrupperne har hver en tovholder der er medlem af styregruppen. Styregruppen 
arbejder med de overordnede og politiske ting forbundet med IP tankegangen og med PAF-
projekter. Midt i projektforløbet har gruppen skiftet projektleder, da Bent K. Christensen stoppede. 
Ny projektleder på PAF projektet IP-konceptudvikling blev Claus Jerram Christensen. IP-gruppen 
holder ca. 2 årlige storgruppemøder (bilag 1).  
 
Fokusgrupperne holder møde ved behov, min. to gange årligt (bilag 1). Grupperne arbejder med 
erfaringsudveksling og udvikling af beslutningsstøtteværktøjer.  
Der er pt. 4 fokusgrupper: 
1) Ukrudtsbekæmpelse (Tovholder Paul Christensen) 
2) Behovsbestemt bekæmpelse af lus og mider (Tovholder Kenneth Klausen) 
3) Gødskning (Tovholder Claus Jerram Christensen) 
4) Anlæg af kultur, forkultur og dækafgrøde (Tovholder Frans Teilby) 
 
IP styregruppen har i nærværende projekt videreudviklet retningslinier og dyrkningsvejledning for 
et juletræer, som dyrkes under hensyntagen til IP tankegangen. Styregruppen har været 
repræsenteret med indlæg på forårets  temadage om planteværn samt markvandringer og 
generalforsamling i regi af Dansk Juletræsdyrkerforening, samt i et udvalg der skulle prioritere 
forskningsindsatsen i PAF.   
 
Der er etableret en hjemmeside www.ip-juletrae.dk  hvor hovedparten af materialet fra gruppen er 
tilgængeligt.  
 
Styregruppen har holdt møder med Danmarks Naturfredningsforening den 25. august 2005 med det 
formål at vise DN hvordan den praktiske juletræsdyrkning foregår, og på hvilke områder vi hele 
tiden bliver bedre til at passe på vores miljø. Mødet foregik i en konstruktiv atmosfære, og der er 
lagt op til en forsat konstruktiv dialog. 
 
Gruppen har holdt møder med div. certificeringsordninger og auditører og har afvejet de forskellige 
certificeringssystemer mod hinanden. Med udgangspunkt i de foreliggende rapporter er det planen 
at gå videre mod en egentlig certificeringsordning. Juletræerne vil kunne certificeres under en 
eksisterende gartneri certificering og det er gruppens opfattelse, at EUREPGAP er den mest lovende 
af de undersøgte ordninger. Gruppen ansøger i et kommende projekt om midler til udvikling af et 
registreringsværktøj, der er en naturlig og nødvendig del af en certificeringsordning.  
IP gruppen har også haft fokus på det sociale område, og som resultat heraf er der skrevet en artikel 
i KM 252 om emnet, og opfordret DJ til at etablere temadage om området. Disse temadage 
forventes afholdt i 2006 med støtte fra PAF. 



Bilag 1 – Mødekalender 
 
Mødedato Sted Stikord 
8/3 2005 Lotte Bødker, Rødkærsbro Stormøde 

Diskussion af form for arbejdet. 
Markarbejde. 

1/4 2005 Gl. Kirstineberg, Nykøbing Falster Stormøde 
Etablering af styregruppe. 
Hjemmeside 
Fokusområder/demoarealer 
MPS 
Markarbejde 

18/4 2005 DJ. Amalievej Spørgeskema 
Organisering af fokusgrupper 
Standard registrering 
Log bog 

27/4 2005  Fokusgruppe, ukrudt 
19/5 2005 Torben Lund, Almind og  

Haraldskær, Vejle 
Stormøde 
Markarbejde. 
Indlæg GF 
Arbejdsplan 

28/6 2005  Fokusgruppe, forkultur 
9/8 2005  Fokusgruppe, ukrudt 
9/8 2005  Fokusgruppe, forkultur 
25/8 2005 Anne Frahm, Hornbæk Møde med DN 

Status fokusgrupper 
Hjemmesiden 
Varemærker 
Ny projektleder 

13/9 2005 FSL Hørsholm Fokusgruppe lus og mider 
14/9 2005 Haraldskær, Vejle Markarbejde 

Møde m. BVQI og EUREPGAP 
IP-navnekonkurrence 

12/10 2005 Benløse Kro Møde med Kaj Østergård 
IP og fremtiden 
Dyrkningskalender 
Retningslinier 
Markarbejde 

25/1 2006 John Korshøj, Hadsund og 
Bredal, Terndrup 

Stormøde 
Produktion / økonomistyring 
Det sociale område 
Projektleder 
Forskningsindsatsen 
Certificering 
Temadagene 
Retningslinier 

9/2 2006 Flakkebjerg, Slagelse PC baserede beslutningsstøtteværktøjer 
Retningslinier 



Certificering 
Social bæredygtighed 

6/3 2006 Agro-gården, Ringe Programmer til registrering 
Certificering 
Temadagene 
Nye IP projekter 

8/3 2006  Fokusgruppe, ukrudt 
14/3 2006 Christian Westh Andersen, Holstebro Fokusgruppe, gødskning 
17/3 2006 Søren Overgaard, Them Fokusgruppe, lus og mider 
20/4 2006 DJ, Amalievej Crop IT 

Truls Wiberg 
Artikel om social bæredygtighed 
Fokusgrupper 
Stormøde planlægning 
Markvandring, planlægning 

11/5 2006 Lars Geil, Ry Stormøde 
Markarbejde 
Registreringsværktøj 
Projektet 
Fokusgrupper 

7/6 2006 Bøjden Færgekro, Fåborg Markvandring 
Østeuropæisk arbejdskraft 
Fund af hexazinon v. Silkeborg 
Projekt, rapport. 

 
 


